
ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                                                              
HOTĂRÂRE 

privind  solicitarea transmiterii sectorului de drum na ţional DN 2 între km 410 şi 
km 409 + 719 m, aflat în domeniul public al statulu i, din administrarea 

Departamentului pentru proiecte de infrastructur ă şi investi ţii str ăine, prin 
Compania Na ţional ă de Autostr ăzi şi Drumuri Na ţionale din România – S.A., în 

administrarea Municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 22548/24.10.2013; 
           - raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii, 
înregistrat la nr. 22549/28.10.2013; 
 - adresele nr. 1/3477/10.05.2013 şi nr. R1/5647/18.07.2013 transmise de către 
Compania Naţională de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din România S.A. – Direcţia 
Regională Drumuri şi Poduri Iaşi; 

În temeiul prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi al art. 45 alin. (3) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
        Art. 1:  Se solicită transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în 
proprietatea publică a statului şi identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România – S.A., în administrarea Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava. 
    Art. 2:  Prevederile H.C.L. nr. 68/29.05.2013 se abrogă. 

   Art. 3:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
        
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
         consilier local Liviu Grigora ş                                                                                                                    
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Anex ă la H.C.L. nr.     /24.10.2013 

 
 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale sectorului de drum pentru care se accept ă transmiterea dreptului de 

administrare de la Departamentul pentru Proiecte de  Infrastructur ă şi Investi ţii 
Străine la Consiliul Local al municipiului F ălticeni  

 
 
 
 
 

Denumirea 
drumului pentru 
care se solicit ă 

dreptul de 
administrare 

Persoana juridic ă  
de la care se 

solicit ă dreptul de 
administrare al 

sectorului de drum  

Persoana juridic ă  
 care solicit ă 

dreptul de 
administrare al 

sectorului de drum  
 

Caracteristici 
tehnice 

Drum naţional 
(DN 2) 

Departamentul 
pentru Proiecte de 

Infrastructură şi 
Investiţii Străine 

Consiliul Local al 
municipiului 

Fălticeni 
 

sector de drum DN 
2 între km 410 şi km 
409 + 719 m stânga 

şi dreapta 
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            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                           
          

HOTĂRÂRE 
 privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a  unui imobil din 

domeniul public al statului şi din administrarea Direc ţiei Generale a Finan ţelor 
Publice Suceava în domeniul public al Municipiului Fălticeni şi în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava 
  

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  22550/24.10.2013; 

- raportul de specialitate al Serviciului financiar - contabilitate înregistrat la nr. 
22551/24.10.2013; 

- acceptul D.G.F.P. Suceava de demarare a procedurii privind preluarea imobilului 
situat în Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 8,  înregistrat sub nr. 35710/03.08.2012 
În temeiul prevederilor art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 49  şi art. 
120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

           Art.1:  Se solicită transmiterea dreptului de proprietate a imobilului situat în 
municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 8, judeţul Suceava,  din domeniul public al 
statului şi din administrarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava în 
domeniul public al municipiului Fălticeni şi în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Fălticeni.  
          Art.2: Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3: Prevederile H.C.L. nr. 79/27.09.2012 se abrogă. 
          Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
             
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          consilier local Liviu Grigora ş        
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